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KINERJA POSITIF INDIKA ENERGY TERUS BERLANJUT
Hasil Nyata Upaya Turnaround dan Membaiknya Harga Batubara

JAKARTA, 4 September 2017 – Perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk. (Perseroan) merilis
Laporan Keuangan semester I tahun 2017 (H1 2017). Setelah Laporan Keuangan Perseroan di kuartal I
tahun 2017 (Q1 2017) menunjukkan kinerja positif, Perseroan kembali mencatat kinerja yang bahkan lebih
baik di kuartal II tahun 2017 (Q2 2017). “Ini merupakan hasil upaya turnaround yang Indika Energy lakukan
sejak dua tahun terakhir dan sebagai dampak naiknya harga batubara. Hampir seluruh unit usaha Grup
Indika Energy mencatat peningkatan signifikan,” tutur Arsjad Rasjid, Direktur Utama Indika Energy.
Sepanjang H1 2017, Perseroan berhasil membukukan Pendapatan US$ 453,0 juta, atau meningkat 27%
dibandingkan US$ 356,6 juta di periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor utama meningkatnya
pendapatan diantaranya berasal dari pendapatan Petrosea yang meningkat 22,4% berkat bertambahnya
volume pengupasan lapisan tanah (overburden removal) dari proyek Tabang dan Kideco Jaya Agung. Selain
itu pendapatan Tripatra juga meningkat 25,6% sebagai kontribusi pekerjaan engineering, procurement and
construction (EPC) onshore di proyek ekspansi Tangguh (LNG Train 3) dari BP Berau. Selain itu,
pendapatan dari bisnis perdagangan batubara juga melonjak 55,4% akibat naiknya harga jual batubara.
Laba Kotor H1 2017 meningkat signifikan sebesar 89,3% menjadi US$ 56,5 juta dibanding US$ 29,8 juta di
H1 2016. Laba Usaha meningkat menjadi US$ 14,2 juta dibanding Rugi Usaha sebesar US$ 17,6 juta di H1
2016. Salah satu faktor penting yang menyebabkan peningkatan laba Perseroan adalah turunnya Beban
Umum dan Administrasi H1 2017 sebesar 10,9% menjadi US$ 42,3 juta dari US$ 47,4 juta di H1 2016
sebagai hasil positif dari inisiatif pengurangan biaya di seluruh perusahaan.
Sementara itu, Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas meningkat drastis
sebesar 179,2% menjadi US$ 73,3 juta berkat kontribusi produsen batubara Kideco Jaya Agung yang
mencatat perbaikan harga jual rata-rata. Hasilnya, Perseoran membukukan Laba yang Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk sebesar US$ 51,2 juta dibanding Rugi US$ 22,4 juta di H1 2016.
“Ke depannya, kami terus membangun kemampuan organisasi dan operasi usaha melalui peningkatan
produktivitas, pengendalian biaya, dan stabilisasi operasi. Dengan posisi keuangan yang semakin kuat, kami
menjadi lebih siap dalam mengantisipasi peluang-peluang pertumbuhan bisnis,” tambah Arsjad.
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SEKILAS INDIKA ENERGY
PT Indika Energy Tbk. (“Indika Energy”) adalah perusahaan energi terpadu Indonesia melalui investasi
strategis di Sumber Daya Energi - produksi batubara (PT Kideco Jaya Agung, PT Santan Batubara, PT
Multi Tambangjaya Utama, PT Mitra Energi Agung), perdagangan batubara (Indika Capital Investment Pte
Ltd.), Jasa Energi - EPC minyak & gas (PT Tripatra Engineers & Constructors, PT Tripatra Engineering);
EPC kontraktor pertambangan (PT Petrosea Tbk.), dan Infrastruktur Energi – transportasi, pelabuhan, dan
logistik laut untuk barang curah dan sumber daya alam (PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk., PT Sea Bridge
Shipping, PT Cotrans Asia, PT Indika Logistic & Support Services, PT Kuala Pelabuhan Indonesia);
pembangkit listrik tenaga uap batubara (PT Cirebon Electric Power, PT Prasarana Energi Cirebon).
www.indikaenergy.co.id
INFORMASI LEBIH LANJUT:
Ricky Sugiarto – Head of Corporate Communications, PT Indika Energy Tbk.
corporate.communications@indikaenergy.co.id

DISCLAIMER:
Tidak untuk didistribusikan atau diteruskan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ke Amerika Serikat, Kanada, atau
Jepang.
Siaran Pers ini mungkin berisi informasi keuangan, proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan PT Indika Energy Tbk. yang bukan
merupakaan pernyataan fakta historis yang dapat dianggap sebagai pernyataan mendatang (forward looking statement) seperti yang
didefinisikan oleh peraturan yang berlaku. PT Indika Energy Tbk. dan/atau afiliasinya dan/atau pihak lain tidak bertanggung jawab atas
akurasi dan kelengkapan pernyataan mendatang (jika ada) dalam Siaran Pers ini. Siaran Pers atau bagian manapun yang ada di
dalamnya tidak dapat menjadi dasar bagi kontrak atau komitmen apapun.
Siaran Pers ini hanya merupakan informasi dan bukan merupakan bentuk atau bagian dari suatu penawaran untuk menjual atau
undangan untuk pembelian efek oleh PT Indika Energy Tbk di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Efek belum, dan tidak akan,
didaftarkan dalam U.S. Securities Act of 1933 yang telah diamandemen (Securities Act) atau hukum sekuritas negara lainnya di
Amerika Serikat dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat atau kepada perorangan di Amerika Serikat (sebagaimana
didefinisikan dalam Securities Act) tanpa registrasi atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Securities Act. Penawaran publik
atas efek yang dilakukan di Amerika Serikat akan dilakukan dengan cara prospektus yang dapat diperoleh dari penerbit dan akan berisi
informasi rinci tentang perusahaan dan manajemen, serta laporan keuangan. Suatu peringkat bukan merupakan rekomendasi untuk
membeli, menjual, atau memegang efek dan dapat dikenakan suspensi, pengurangan atau penarikan setiap saat oleh lembaga
pemeringkat.
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran umum seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar
Modal dan peraturan atau regulasi terkait lainnya (UU Pasar Modal Indonesia). Efek apapun tidak dapat ditawarkan di dalam wilayah
Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia melalui media massa (termasuk surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan
media elektronik lainnya, surat, brosur dan barang cetakan lain) atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak di Indonesia
dan/atau dijual kepada lebih dari 50 pihak atau warga negara Indonesia, di manapun domisilinya, baik di dalam atau di luar Indonesia
pada waktu tertentu, sesuai dengan peraturan penawaran umum di bawah UU Pasar Modal Indonesia.
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